Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 27 mei 2014
Aanwezig:

Afwezig:

Burgemeester Heijmans (voorzitter)
De heren Kusters en Van den Heuvel (Weert Lokaal), Goubet en Peterse
(SP), Stals en Sijben (CDA), Van Buuren (VVD), Vossen (D66) mevrouw
Kadra (PvdA)
Mevrouw Wolfs (griffier)
De heer Knaapen (secretaris)
Mevrouw Stokbroeks (D66)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 13 mei 2014.
N.a.v. punt 5 (gebruik camera’s raadzaal) merkt de griffier op dat het niet haalbaar is gebleken
om voor 9 juli een raadsvoorstel klaar te hebben. De positie van de gemeente in relatie tot de
streekomroep en Weert TV moet eerst in kaart worden gebracht.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Voorstel vergaderstructuur.
Standpunten fracties:
D66: In grote lijnen akkoord met voorstel. Vergadercyclus van 4 weken betekent wel meer
vergaderingen. Bovendien zal de cyclus soms in conflict komen met feestdagen, waardoor er
met vergaderingen geschoven moet worden. Voorkeur voor 6-wekencyclus. Dossier Binnenstad
moet niet in taakveld commissie AZ worden ondergebracht.
SP: Niet te snel een besluit nemen. Het voorstel is een verzameling van compromissen. Vóór
parallelle sessies. Fracties kunnen taken verdelen. Mandaat- en delegatiebesluit nalopen en
zoveel mogelijk bevoegdheden bij het college leggen. Met bestuursopdrachten aan de voorkant
werken is prima. In 2013 zijn er 62 bespreekstukken in de raad behandeld. Die moeten ook in
2 of 3 parallelle commissies kunnen worden behandeld. Spreektijd en woordvoerderschap
invoeren. Nu geen besluit nemen, maar een werkgroep van de raad instellen en gemeenten
gaan bezoeken. Spreken met raadsleden uit gemeenten waar al met een snelle parallelle
structuur wordt gewerkt. De raad moet zelf het voorstel schrijven. Betrekken burger bij
raadswerk moet ook doel zijn. In het FVO moeten afspraken over de behandeling van
voorstellen worden gemaakt. In de programmabegroting moet de raad de kaders stellen.
Weert Lokaal: Geen parallelle sessies, dat is geen oplossing om herhalingen te voorkomen. Met
een maandcyclus wordt de lengte van vergaderingen teruggedrongen. Kritisch zijn op TILSstukken. Akkoord met voorstel. Alleen commissieleden-niet-raadsleden toestaan voor de
kleinste fracties (PvdA en D66) (1 per fractie). Doelstelling is effectiever vergaderen, dat
hebben we zelf in de hand.
VVD: Eens met SP. Vóór 4-wekencyclus met parallelle vergaderingen. Snelle besluitvorming
nodig.
PvdA: Vóór 4-wekencyclus, geen parallelle vergaderingen, 4 commissies, commissieleden-nietraadsleden conform voorstel vanwege kweekvijvereffect.
CDA: Doel moet zijn een goede kwaliteit van de besluitvorming, waarbij zo min mogelijk wordt
vergaderd. Voorkeur voor 6-wekencyclus, 5-wekencyclus is bespreekbaar. Korter vergaderen
lukt niet, de avond wordt toch gevuld. Vier raadscommissies, niet parallel.
Informatiebijeenkomsten kunnen wel parallel plaatsvinden. Commissieleden-niet-raadsleden
wel toestaan, maar commissies niet te groot maken, eventueel werken met één woordvoerder

per fractie per dossier. De vergadercultuur moet ook veranderen en er moet meer met
verschillende oplossingsrichtingen worden gewerkt in raadsvoorstellen.
De voorzitter vraagt of de 4 doelstellingen van het herzien van de vergaderstructuur door de
fracties worden onderschreven: efficiëntie, transparantie, snellere besluitvorming en
zorgvuldigheid. De fracties geven aan dat dat het geval is.
De voorzitter geeft verder aan dat ieder raadslid zelf mag bepalen hoe hij zijn
raadslidmaatschap vorm geeft. Het zou ook goed zijn met een prioritering van de voorstellen te
werken: stukken die meteen in de raad kunnen worden behandeld, stukken die eerst in de
commissie komen en stukken die eerst een informatieronde doorlopen.
De secretaris stelt voor het voorliggende voorstel aan te scherpen. Het B-O-B-model invoeren
met 2 parallelle informatiebijeenkomsten en 2 niet-parallelle raadscommissies. Prioritering van
stukken invoeren.
Geconstateerd wordt dat de fracties Weert Lokaal, PvdA en CDA voor het voorliggende, ter
vergadering aangescherpte model zijn en de fracties VVD, SP en D66 voor het voorstel van de
SP om een raadswerkgroep in te stellen en die werkgroep een voorstel te doen opstellen.
Afgesproken wordt dat de griffier het voorliggende model uitwerkt zoals besproken. Dit voorstel
wordt niet in de commissie besproken, maar ruim voor 9 juli naar de fracties gezonden. De
fracties reageren schriftelijk. Het FVO spreekt op 9 juli om 18.00 uur over het voorstel. Die
avond vindt er raadsbesluitvorming over plaats. De nieuwe structuur wordt voor onbepaalde
tijd ingevoerd.
De heer Peterse (SP) werkt intussen zijn voorstel uit.
4.
Rondvraag en sluiting.
Mw. Kadra en dhr. Sijben stellen de problemen met de emailadressen van de raadsleden
aan de orde. Zij hebben al 2 maanden geen emails meer ontvangen die op hun
gemeentelijke adres binnen zijn gekomen. Het doorsturen werkt ook nu nog niet.
Doorgestuurde emails kunnen niet worden beantwoord, soms niet gelezen en de afzender
is niet zichtbaar. De raadsleden kunnen ook niet vanuit hun @weert-adres emails
versturen en moeten daarom hun privé-emailadres gebruiken. De secretaris zorgt voor
een oplossing.
Dhr. Kusters vraagt hoe het parkeren voor raadsleden is geregeld in de parkeergarage
onder het stadhuis. Vanaf 1 augustus kan een ieder een parkeerabonnement kopen. Als
men geen abonnement heeft dient men een parkeerkaartje te kopen.
Dhr. Kusters vraagt wanneer het raadsvoorstel over de computerapparatuur voor
raadsleden verwacht kan worden. De griffier geeft aan hiermee bezig te zijn.
De secretaris stelt voor omvoortaan met een belangstellingsregistratie te werken voordat
er extra bijeenkomsten of werkbezoeken worden georganiseerd. Dit voorkomt een
onevenredige inzet van ambtenaren of externen in verhouding tot aanwezige raadsleden,
zoals dit onlangs bij twee gelegenheden het geval was. Het FVO stemt hiermee in.
Het FVO van 5 juni a.s. vindt geen doorgang.
Volgende vergadering: 9 juli om 18.00 uur met LUXE broodjes.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

